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Elindult a Neumann 120 év! 

Idén lenne százhúsz éves a napjainkban széles körben alkalmazott számítógépek 

működésének alapelvét megalapozó matematikus, Neumann János. A nevét több mint 

félévszázada viselő számítógép-tudományi társaság egész éven át tartó 

rendezvénysorozattal készül, hogy Neumann szellemi örökségét minél szélesebb körben 

megismertesse a szakmán kívüliekkel is. Az emlékév nyitórendezvényének az Óbudai 

Egyetem adott otthont, amely több szállal kötődik a Társasághoz, és számos – a 

Társasághoz kötődő – szakosztály központja is. 

Sajtóközleményünk eddig közel 30 portálon jelent meg. 

 

 

 

A képünkön Neumann János lánya – nézzétek meg videóüzenetét, link a cikkben! 

A Neumann Társaság egész éven át tartó programsorozattal emlékezik a százhúsz éve 

született Neumann Jánosra | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

Gratulálunk esszé- és novellapályázataink díjazottjainak! 

Neumann 120 novella- és esszépályázataink nyertesei | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/spWWTR8R5qIlyZgF_h3W81q16ZyW-tkKPxLXikIBvUoz7A4BuYzb8lf03I4nrYhtOFJjFiJQPV_1qSPE7Z_bc0pRYM7qg8-NPuBQSrnofZmKH7TYzL5siJXeaBO-HBlC8fJ8jH0jsHsC5u85awy4wr4QUc7HLQYqzzQ3TcCGzBxr8OCVlPNIMy6l-3qZge5W-K1FUjEA8yWyPcJRPBEjV5SM01PHUZIFcln5zpRqzvEcc1Rfm2E5YIuHuvI2xJhNQyPs_bcyxlyg7TNd4-qqwytwYX2t30WkLVhq7CwxcacyYClA1OY5qZwArOHxZmB9dbYumF4yKsRsw2x5FK8lBaA6LWNp_WeprSXVDn67_FHho2fkXy1P5SrGcjNYjxiHWKpPKbsDNdXHpqaiKF5-KzIyhMFdc56qWg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/spWWTR8R5qIlyZgF_h3W81q16ZyW-tkKPxLXikIBvUoz7A4BuYzb8lf03I4nrYhtOFJjFiJQPV_1qSPE7Z_bc0pRYM7qg8-NPuBQSrnofZmKH7TYzL5siJXeaBO-HBlC8fJ8jH0jsHsC5u85awy4wr4QUc7HLQYqzzQ3TcCGzBxr8OCVlPNIMy6l-3qZge5W-K1FUjEA8yWyPcJRPBEjV5SM01PHUZIFcln5zpRqzvEcc1Rfm2E5YIuHuvI2xJhNQyPs_bcyxlyg7TNd4-qqwytwYX2t30WkLVhq7CwxcacyYClA1OY5qZwArOHxZmB9dbYumF4yKsRsw2x5FK8lBaA6LWNp_WeprSXVDn67_FHho2fkXy1P5SrGcjNYjxiHWKpPKbsDNdXHpqaiKF5-KzIyhMFdc56qWg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MEK9wjvatkhtyiT18t7hmVbnwEfQhxFd_mXKXGn10az7P3NMYpcNZ8n_Vjr-Dh3xpKf1DPScbzV5jyl-k1HofV2ZKFPed-Q516na_ZwE1BupJZ4nd4MphBKX0-3GU8BHKu59CkHlXKeaOzviA7BU5zLGdJedm_WdME9AkaZsbpCJJ1RLcvC2cu_-0BEXyYiuvkzBtNIFLAWWCkU6i07F5jQpZvKiHaZe-Kvqw0AeM17uHP96UherjpiBx1oNnOjFsTDh1kbpK3-jdI2ZIr-SfOxgpMRyblW46fL_xB-ysvUr8t6urqWc7X7ssTl7jqDN17JY2F2Hc0yD2PzyZGT6TpX4CxayvzKimHFvOVqINh7w-x8W5nlEKodCeBXSBSo6Lg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MEK9wjvatkhtyiT18t7hmVbnwEfQhxFd_mXKXGn10az7P3NMYpcNZ8n_Vjr-Dh3xpKf1DPScbzV5jyl-k1HofV2ZKFPed-Q516na_ZwE1BupJZ4nd4MphBKX0-3GU8BHKu59CkHlXKeaOzviA7BU5zLGdJedm_WdME9AkaZsbpCJJ1RLcvC2cu_-0BEXyYiuvkzBtNIFLAWWCkU6i07F5jQpZvKiHaZe-Kvqw0AeM17uHP96UherjpiBx1oNnOjFsTDh1kbpK3-jdI2ZIr-SfOxgpMRyblW46fL_xB-ysvUr8t6urqWc7X7ssTl7jqDN17JY2F2Hc0yD2PzyZGT6TpX4CxayvzKimHFvOVqINh7w-x8W5nlEKodCeBXSBSo6Lg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4f-x88_0pLdoI3NK7KcI1rrGastu_htOdAQx9ESsmp9Z3rLZx8VFFG9QHKph0GfBBkWvYSOqJzf_x9WHCYHfmHSA24W3Rm0QPu1fyfPPelXaUdYYHXKwUFSig-bJ4wOiqZBStQZ2dQ4UFoUZ9rEGjL71GN4_uO4flqRqMGsxeyxVmCkx60orr6csrEk36ZuIS85swyShyPXAFJH4WQy5pEFTq0tGCGB3hEpUwjrnNDNLOUaBEiBJopb9xUeBMBnGgh6hvcLhTGKghpI89mBUdcuu_geY5A


Teltház a Magyar Informatika Napján! 

Január 21-én lesz 64 éves az első magyar elektronikus számítógép, az M-3. Ezt a 

születésnapot szeretnénk ünneppé tenni – az egész magyar informatika ünnepévé. 

Tekintettel, hogy az évforduló szombatra esik, kicsit korábban, január 18-án tartottuk 

meg ünnepi konferenciánkat, amely e mellett a Neumann 120 emlékév nyitóeseménye és 

a szakosztályaink eredményeit ismertető alkalom is volt. Az elejétől a végéig teltházas 

konferenciáról a következő Hírlevelekben osztunk majd meg érdekességeket! 

 

 

 

Neumann szobránál koszorúztunk 

Január 18-án, a Magyar Informatika Napján Prof. Dr. Kovács Levente, Prof. Dr. 

Molnár András általános rektorhelyettes és Dr. habil Rácz Ervin oktatási 

rektorhelyettes az Óbudai Egyetem, Dr. Beck György és Szalay Imre a Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság, Dr. Eigner György, Prof. Dr. Sima Dezső alapító 

főigazgató, Dr. Kertész Gábor a Neumann János Informatikai Kar 

dékánhelyettese, Odri Kornél a SERCO Informatika Zrt. szolgáltatási igazgatója, Dr. 

Balogh-Madár Emese alpolgármester, Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatala 

nevében koszorúzta meg Neumann János mellszobrát az egyetem szoborparkjában. 

 

 

Ne felejtsétek: 

Február 8-án, kora délután Neumann 

szülőházánál, a Báthori utca – Bajcsy-

Zsilinszky út sarkán nyilvános 

koszorúzással folytatjuk az emlékezést – 

Neumann halálának évfordulóján! 

Részletek később! 

neumann120.hu 

 

 

 

 

HÍREK 

 

Interjú ügyvezetőnkkel, nemzetközi díj apropóján 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9BO8UBVEHkAT_5ZO6-KbV3rwekKHcHYCVxgZHW6Mh1_J-5NyeadcLpcqEsviOQDAE-i4Gl0-cXOOvR_TKt56J9bJ_BK7Cdm7xBi0t26BlybNMLmfU3wCklvBwjq5CyHVKGt31ujqDfzK63jdoLWP5LCiuyCOGpkwQ8voqEwwojO4jCOz0INztMulOpaBMFAZyPDue7P3Qt7NPeG3UFYCgrJwkq51Rr47kLAlggga0wnfGKFf3o1mbgkSW3zW2osnlpr5ythslRUaN-8CZsFiYhBsU8lBZBQ-4vXG


Igen, most egy nehéz projekt áll előttem, hisz kevés erőforrással, kis költségvetéssel egy 

látványos, sokakat elérő egész éves eseménysort szervezünk a Neumann Társaság 

névadója születésének 120. évfordulójára képzőművészettel, életmű vándorkiállítással, 

könyvek kiadásával, konferenciákkal, a Neumann nevet viselő intézmények 

összefogásával. S ez is nem csak a tervek, a célok fázisában van, hanem a megvalósítás 

is reálisnak látszik – meséli Szalay Imre, aki rangos nemzetközi díjat kapott a 

projektmenedzserek közösségétől. Megfontolandó, amit az egyesületi lét kapcsán 

olvashatunk: 

 

 

Szerintem a díjakat kicsit másképp kell 

megítélni az önkéntes közösségi munka 

esetén. Itt a díj fontos elismerése a 

szabadidőből a többiekért, egy szervezetért, 

egy ügyért dolgozóknak, hisz itt nincs is 

más. S nem azért mert számítanának rá, 

hanem mert ezzel lehet kiemelni, példát 

felmutatni, az új önkénteseket bátorítani, 

motiválni. 

Teljes interjú: 

Interjú Szalay Imrével, a PMI által 

meghirdetett, nemzetközi „PMI Eric Jenett 

Person of the Year Award” 2022 díj 

nyertesével | PMI Budapest 
 

 

 

 

 

Jön az új Neumann-emlékérme! 

Jó hír a Magyar Nemzeti Banktól! Az intézmény a Neumann Társaság szakértő 

támogatásával új emlékérmet vett be idei kiadáspolitikájába! A Neumann 120 évforduló 

előtt tisztelgő érme 3000 forint névértékű, színesfémből készült. A „Magyar felfedezők 

és találmányaik” sorozatba kerülő érme tervezője Pelcz Balázs. A szokásos, 

„számítógép előtt álló Neumann” ábrázolásokkal szakító, absztrakt díszítésű érmén az 

ötszögű plasztika művészi utalás az önmagát rekonstruáló gép ötletére. Alatta Neumann 

híres, Can we survive technology? című cikkének három, az emberiség túléléséhez 

nélkülözhetetlen, felsorolt emberi tulajdonsága olvasható: Türelem, rugalmasság, 

értelem. A hátoldalon Neumann arcképe és aláírása, valamint születési- és halálozási 

évszáma. Alighanem a gyűjtők kedvence lesz! 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nVoWfb0yqx0RmaM6lYfJt0z5W4vpRaCE2tflbI9dSm9oEIx2zE13yhNKpafnN_iqcmDYkJqAQFPvB1sOqq-8tSSPMYnnIbNqRfQgeeWFsAKhlJvW_kXtEUYSOs-VVORCOm6j0VsEeDuCudwpgimwDLce4EBB832pqT9Js2kWABj2iE4CxOyl01FwfQlc_iFk-Ie0NdiWkmBCy6mSZB0dGZcul35DH9uqJKC6f2XR4TFDG7pWrhBsgDpOXuvTqdTLtgdf2T6eYqbEcpa5zMXbn-IFR4GvBSu7DDnODehlkSZoHsiNvW1X1nNae5lHZxSqYXQ5H0nZyR5FkiwLhV5Yydxkj_6lf0rFSpvEqEzow3yWhNQ8yLxYSsAN7uR93HxIQVbtuKYfLupJHFxyPRml0bYlUWgcdKAZfCG8CeeSOE0Kj5oq_PbbUrjMuukw0j8HLpH99pTmMY0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nVoWfb0yqx0RmaM6lYfJt0z5W4vpRaCE2tflbI9dSm9oEIx2zE13yhNKpafnN_iqcmDYkJqAQFPvB1sOqq-8tSSPMYnnIbNqRfQgeeWFsAKhlJvW_kXtEUYSOs-VVORCOm6j0VsEeDuCudwpgimwDLce4EBB832pqT9Js2kWABj2iE4CxOyl01FwfQlc_iFk-Ie0NdiWkmBCy6mSZB0dGZcul35DH9uqJKC6f2XR4TFDG7pWrhBsgDpOXuvTqdTLtgdf2T6eYqbEcpa5zMXbn-IFR4GvBSu7DDnODehlkSZoHsiNvW1X1nNae5lHZxSqYXQ5H0nZyR5FkiwLhV5Yydxkj_6lf0rFSpvEqEzow3yWhNQ8yLxYSsAN7uR93HxIQVbtuKYfLupJHFxyPRml0bYlUWgcdKAZfCG8CeeSOE0Kj5oq_PbbUrjMuukw0j8HLpH99pTmMY0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nVoWfb0yqx0RmaM6lYfJt0z5W4vpRaCE2tflbI9dSm9oEIx2zE13yhNKpafnN_iqcmDYkJqAQFPvB1sOqq-8tSSPMYnnIbNqRfQgeeWFsAKhlJvW_kXtEUYSOs-VVORCOm6j0VsEeDuCudwpgimwDLce4EBB832pqT9Js2kWABj2iE4CxOyl01FwfQlc_iFk-Ie0NdiWkmBCy6mSZB0dGZcul35DH9uqJKC6f2XR4TFDG7pWrhBsgDpOXuvTqdTLtgdf2T6eYqbEcpa5zMXbn-IFR4GvBSu7DDnODehlkSZoHsiNvW1X1nNae5lHZxSqYXQ5H0nZyR5FkiwLhV5Yydxkj_6lf0rFSpvEqEzow3yWhNQ8yLxYSsAN7uR93HxIQVbtuKYfLupJHFxyPRml0bYlUWgcdKAZfCG8CeeSOE0Kj5oq_PbbUrjMuukw0j8HLpH99pTmMY0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nVoWfb0yqx0RmaM6lYfJt0z5W4vpRaCE2tflbI9dSm9oEIx2zE13yhNKpafnN_iqcmDYkJqAQFPvB1sOqq-8tSSPMYnnIbNqRfQgeeWFsAKhlJvW_kXtEUYSOs-VVORCOm6j0VsEeDuCudwpgimwDLce4EBB832pqT9Js2kWABj2iE4CxOyl01FwfQlc_iFk-Ie0NdiWkmBCy6mSZB0dGZcul35DH9uqJKC6f2XR4TFDG7pWrhBsgDpOXuvTqdTLtgdf2T6eYqbEcpa5zMXbn-IFR4GvBSu7DDnODehlkSZoHsiNvW1X1nNae5lHZxSqYXQ5H0nZyR5FkiwLhV5Yydxkj_6lf0rFSpvEqEzow3yWhNQ8yLxYSsAN7uR93HxIQVbtuKYfLupJHFxyPRml0bYlUWgcdKAZfCG8CeeSOE0Kj5oq_PbbUrjMuukw0j8HLpH99pTmMY0


 

 

Érdemes a többi idei érmét is böngészni! 

emlekerme-kibocsatasi-program-2023-magyar-vegleges-ok.pdf (mnb.hu) 

 

 

 

 

Fogalmi adatmodellezés és relációs adatbázis-tervezés 

Tagtársunk, Bánné Varga Gabriella: Fogalmi adatmodellezés és relációs adatbázis-

tervezés című könyvének bemutatóját ajánljuk. A TYPOTEX kiadó könyvbemutatójára 

a FUGA Breuer Marcell termében került sor 2022. november 24-én, délután ötkor. 

 

 

A könyvbemutatón az adatmodellezés 

folyamatát és lényegét a nem informatikus 

résztvevők és a “hely szelleme” miatt az 

építészeti tervezés terminológiájának 

segítségével mutatta be a szerző. 

Különösen érdekes ez a gyakorlatias, 

újszerű szemlélet, látásmód. Példaszerű! 

FUGA 255_online: Fogalmi adatmodellezés 

és relációs adatbázis-tervezés - YouTube 

 

 

 

 

 

Kulcsfontosságú EU-s szabványok 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jS2L5NecJ1pubFnM5RsOCvw51E3TkDxFmcPq8yDEb4U13YOqsrPMAUN2HWbYmPB_FyFbuby7zw4jICFjkfg-GY3CVDRGwhSY3MIJxxCMw2LrfzTuaRVfEkYNNFwqsiE92Lh_SK69wICgZEp_Luh_ddINiSV9nUtOsKwHUuayneqPVYWv-DQ_L06_hLP_g8SI89DawjDQmtkbg-MLMn5luaIHrgtES1Nu0TOWEiPw_OQ4Z0rwDy974yCGBScmFBpotPGGaPMFifwOn9gv_XCsWMMVeiTt4F61NMYTsZBuu28IDiVs6LIGpQctVds5-idTDR4rS8CCk_2hcThc0bHjV8O7VvtJto1yHsz58cCZWhF5qTr3awpdqgY8jn8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0JZ9v38m2CCd2BHfvM7KLfUe0Qzc6CBMUFpQDwLfG1wvXrpcMTx3dOOX3Ax5B1HfzBjckMts1VmjXvEZpj0st6F1XJqpsHTzzsFEMYN3tSvAZYjaWdhNZUZLERB-gd7u_n1k1RLqj2HkAaCTbphAId98ymoKfbrJqyRJs7I_j3O1aLzlA8n8o5Wq1GPho8jN7Xut8ilVkm5e1xPm83NFSblPsI6HFuRoIV5Ujm7VRvKNib48i8wREDXVMj5dkDObfX_y7ii7Gv0EaeU2mRRMm5GwrveLazr_lgdaGjs7Aw7XHQoT2IXscTQ4C3ByD-bVbD0CKA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0JZ9v38m2CCd2BHfvM7KLfUe0Qzc6CBMUFpQDwLfG1wvXrpcMTx3dOOX3Ax5B1HfzBjckMts1VmjXvEZpj0st6F1XJqpsHTzzsFEMYN3tSvAZYjaWdhNZUZLERB-gd7u_n1k1RLqj2HkAaCTbphAId98ymoKfbrJqyRJs7I_j3O1aLzlA8n8o5Wq1GPho8jN7Xut8ilVkm5e1xPm83NFSblPsI6HFuRoIV5Ujm7VRvKNib48i8wREDXVMj5dkDObfX_y7ii7Gv0EaeU2mRRMm5GwrveLazr_lgdaGjs7Aw7XHQoT2IXscTQ4C3ByD-bVbD0CKA


 

Új weboldal indult a kulcsfontosságú 

internetes szabványok EU-szerte történő 

elterjedésének nyomon követésére. A 

Bizottság új weboldalt indít, hogy nyomon 

kövesse a kulcsfontosságú internetes 

kommunikációs szabványok öt 

kategóriájának bevezetését az EU-ban, 

amelyek elengedhetetlenek a szabad, 

nyitott, hozzáférhető és biztonságos globális 

internetről szóló uniós vízió 

megvalósításához. 

EU Internet Standards Deployment 

Monitoring Website (europa.eu) 

 

 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

Új alelnök a Térinformatikai és Távérzékelési Szakosztályban 

A közösségi média tele volt az elmúlt években megújult szakosztályunk aktivitásával, 

amely példaszerűen fiatalos, friss témákkal, megközelítésekkel, formákkal nyerte meg 

az IT híveit. Múlt év végén tartott taggyűlésük alapján új alelnök, Dr. Olasz 

Angéla segít új együttműködők megszólításában – és a HUNAGI-val is szorosabbra 

fonódtak a kapcsolatok. Kérjük a további pezsgő egyesületi életet 2023-ban is – és a 

térinformatika hívei ne csak a meetupokra járjanak el, de várjuk őket tagjaink sorába is! 

Taggyűlést tartott a Térinformatikai és Távérzékelési Szakosztály 

 

 

 

 

Kreatív közösségi- és tudásalapú szolgáltatásfejlesztés 

Szombathelyen 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5XUHfBpi_zP-ZSeiUi9luo02hGb2wM5H5NIN4kEo0hZtKMTxlrIcd1fzl4gJXZAO7c3gsVeDtx9AgS9B5Oly5aqQIX8vzRjGOcATPnVmAwfmXY3h9VSBqTPbQVsIXjyPo5cZmme8a1vcTTbcCLvSLkcP1Ix4VlW-iIaaHe3DL-9MSbzYKvpxdbF9QoalAkR3wxcstqbRWiW9HJHGbT1UuJB5WGRua5lHcHp0t2IUw23TXYEUK7JEWj3XQBMv6GyEC_kK93hi_j9R9exZYp_g4P-Uv_nCDkURGAocmoysd9hJ6xM2g6p5R1-lWLfJIzg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5XUHfBpi_zP-ZSeiUi9luo02hGb2wM5H5NIN4kEo0hZtKMTxlrIcd1fzl4gJXZAO7c3gsVeDtx9AgS9B5Oly5aqQIX8vzRjGOcATPnVmAwfmXY3h9VSBqTPbQVsIXjyPo5cZmme8a1vcTTbcCLvSLkcP1Ix4VlW-iIaaHe3DL-9MSbzYKvpxdbF9QoalAkR3wxcstqbRWiW9HJHGbT1UuJB5WGRua5lHcHp0t2IUw23TXYEUK7JEWj3XQBMv6GyEC_kK93hi_j9R9exZYp_g4P-Uv_nCDkURGAocmoysd9hJ6xM2g6p5R1-lWLfJIzg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HFyT1SOnLGIcc8xBdfmvf977l6VJLGc0gzQblVILE__Dmd003ppymb7hdc1zfAL8DNqXYkxPoRbXFYYwAzsulh0yPO7dKM5KDgEAZxks2bcsX0dYkzgZs9BuuP7lcSi_sAoibnH_AvPlS8Vu3V2_4W3gmSP9-703D_CkJr1L-uoBLbZ-6y701fFrfPKEwt9GuU1qA7Quz0VrXg-Q2g62P6rni73ihTYNBV3BvPxz0FOd-xZDvTkt25TMHA6COtlEdTkZTskSrCxOfVarJ5pY6dw4WD55LPTDvERylg_nndc_7KJFd5a0C0Kk171iS5F_-stWulA9vv9n8l9FffsC2cjUmD-lBnDuUG4jLsWoZxrPoM-aUV2tnEPJGmdU55P-sax0xsKYTnioL8fMa_4


A Neumann Társaság tevékeny részvétele várható a CreaStart partnerség révén. Az új 

kezdeményezéshez Vas megyei Területi Szervezetünk elnöke, Dr. Nemes 

József csatlakozott. 

 

 

A projekt céljai igazán figyelemreméltóak: 

Szombathely város közösségének és az azt 

kiszolgáló környezetnek innovatív fejlesztése, 

hogy a város lakosainak kreativitását ösztönözze, 

felszabadítsa és a társadalmi-gazdasági élet 

vérkeringésébe hozza. Ezen  új impulzusok és a 

kapcsolódó tématerületek (pl. a közösségi terek 

létrehozása, digitális szolgáltatások kialakítása) 

által létrejövő szinergiák egymást erősítő 

hatásainak köszönhetően a város különböző 

közösségeinek életminősége és együttműködési 

készsége jelenős mértékben javul. 

Kreatív közösségi- és tudásalapú 

szolgáltatásfejlesztés Szombathelyen 

 

 

 

 

Videóhidat képeztünk a Montenegrói UDG Egyetem és a Bánki 

között 

Szakosztályunk, a Magyar Fuzzy Társaság ismét a nemzetközi tudományos élet 

katalizátoraként bizonyított! 2022. december 13-án sikeresen megrendeztük, immár 10. 

alkalommal, a Nemzetközi Mechatronikai Diák mikro-Konferenciát az Óbudai 

Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai 

és Járműtechnikai Intézete és a Montenegrói Donja Gorica Egyetem (UDG) közös 

szervezésében.   

 

 

 

Ez már a második alkalom, hogy a konferencia egy "videóhidat" alakított ki egy külföldi 

egyetem, jelen esetben a Montenegrói UDG Egyetem és a Bánki Kar között.  

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vyE5A7ZEKKSQ-SVM80C0ObZWKJ5n2UMbgCV8wG6FP01QGo-22UYdZ2EQaGysXSSbdv4wgJLgqjRGxCg_VxPma-fl-5D2XNuNhZoX1i4CDX5Znmyreuq9rV0CNibGhC0Qdl2xbPyYSZGPx4404G-4U-4KuaVDtTgDhVdedsZSz_0AyThX05cmF1M4yoEibNN7NpzXZMt-tFj2K1zaG5U0xAid74kKMlz3baqkKFsb9tAFS-nVJIC8kISdjel3WBXORFJyATndb7HKZ5fXxzs_BGMF9DGtmz2ZHRTlpexXdF9OlzMdp3TEh1m6gzpvgMnT1yktkXwIHEudAaXiw1otmf_KWFD1CUaN9B9yfrccGZSYoBrtojJmWMmSP2zoNaUByEqGJUAla4PxV0vnYIzsMMjF_A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vyE5A7ZEKKSQ-SVM80C0ObZWKJ5n2UMbgCV8wG6FP01QGo-22UYdZ2EQaGysXSSbdv4wgJLgqjRGxCg_VxPma-fl-5D2XNuNhZoX1i4CDX5Znmyreuq9rV0CNibGhC0Qdl2xbPyYSZGPx4404G-4U-4KuaVDtTgDhVdedsZSz_0AyThX05cmF1M4yoEibNN7NpzXZMt-tFj2K1zaG5U0xAid74kKMlz3baqkKFsb9tAFS-nVJIC8kISdjel3WBXORFJyATndb7HKZ5fXxzs_BGMF9DGtmz2ZHRTlpexXdF9OlzMdp3TEh1m6gzpvgMnT1yktkXwIHEudAaXiw1otmf_KWFD1CUaN9B9yfrccGZSYoBrtojJmWMmSP2zoNaUByEqGJUAla4PxV0vnYIzsMMjF_A


A konferencia végén a szekciók vezetői szekciónként díjazták a legjobb előadásokat. 

Ezek alapján 3 díjat osztottak ki a rendezők, gratulálunk! 

Videóhidat képeztünk a Montenegrói UDG Egyetem és a Bánki között | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Tehetséggondozási hírmozaik 

 

 

INNOPOLIS OPEN 

Az oroszországi versenyen 2 online válogatófordulóra került sor decemberben. Jó hír: a 

döntőbe jutott Bata Zsombor és Németh Marcell. A döntőre február 20-án kerül sor 

online! 

https://pcms.university.innopolis.ru/results/innopolis/2022-2023/elimination-1-en.html  

https://pcms.university.innopolis.ru/results/innopolis/2022-2023/elimination-2-en.html  

Info(1)Cup 

Meghívásos verseny a junioroknak (2007. január 1. után születettek) A tavalyi Európai 

Junior Informatikai Diákolimpia (eJOI) első csapata versenyez, online, február 3-án és 

5-én. Czanik Pál, Keresztély Zsófia, Sánta Gergely, Tusnády Sámuel. 

Drukkoljunk nekik! 

https://www.info1cup.com/  

KÓDKUPA 

A csapatversenyen 4 fős csapatok vettek részt, ez egyben válogatás volt az IIOT-

re http://ioit.altervista.org/ . 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JY0XQ2b1qwy0OrT73-aGUn2mSUaWV44iAczew9trf4fJdf2NFoEasH-Y-oL3QBxiDWAZxZG0DdbbWucQwbIA219Qjk0wgr4wQzCsWrSfP2EuZYpHBH7ehhfDtdSygt9aPzCkYvvtYgjQ3-DHc3B_2-zsbXdgPNly6665D1T0-jPnfbfxTdPex2Gz1eCcZww973mID7NmI3eSuTNIiCDb87ZuL9wGRl8col4SIFcGlOgWTHXT_TOIJ_mbmNapjBR29Yv78D24QJuAJQjtA6X4hwBwW9shwosV6VZyk1STXUX3WHzIp1SY9ufse4bjeH8nBd1_JRNj-V4xV7BaytHAOg75_sfOEf3F7EFGWwZ3V_-ViW2yaThv4d51Mrw5AM1sQR7OFSqbfuhYZeBw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JY0XQ2b1qwy0OrT73-aGUn2mSUaWV44iAczew9trf4fJdf2NFoEasH-Y-oL3QBxiDWAZxZG0DdbbWucQwbIA219Qjk0wgr4wQzCsWrSfP2EuZYpHBH7ehhfDtdSygt9aPzCkYvvtYgjQ3-DHc3B_2-zsbXdgPNly6665D1T0-jPnfbfxTdPex2Gz1eCcZww973mID7NmI3eSuTNIiCDb87ZuL9wGRl8col4SIFcGlOgWTHXT_TOIJ_mbmNapjBR29Yv78D24QJuAJQjtA6X4hwBwW9shwosV6VZyk1STXUX3WHzIp1SY9ufse4bjeH8nBd1_JRNj-V4xV7BaytHAOg75_sfOEf3F7EFGWwZ3V_-ViW2yaThv4d51Mrw5AM1sQR7OFSqbfuhYZeBw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6D8-3Jp-TsRswP387EFK3Qnap8G7u2XdmKHdw2Ie5vSC8D68uW8sQChy4wDhFLaXVUvZwcFQj0aycBYR1Kx3baZzvJk3tmih_w-mrERgwKEFtuDbLncnVH0FEgt9-nbZ6rjlpZmSOtfZqGqcN79mJCpsdpQ8KtiWPt7FQpCrFojOQuYM_T7tL9SKMQUQRE0iFUrXDtqgn6ed0m-809oxXA4acgzhhmuXeZfEpDpalnJbOXp3jtleGZnghysA5DsrjjaFWQ7sCOi69R0fGwQw9_L90qG0KpCYLo8yr3iGNobEJ3gXIHWEBejkx10_z-yXRRDVK9Em5WebrHUw4kB5qa3WCLJ_1CO6PqDjXws4kIxhptT680I4FHrvXI1QY2tUAg4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wZ3Pgsww3LSBQzyQNp3i2fbqZUCBp0ZnmxNs9fWWCBrxjKH9yfREO1zTjujiuRCaOmZrHrmpN3H7fl9cx8H9lPlwpc1awbTyV3jv8wLXrLAKh9y7e0fQhExyjuSQRfKD8YYc8wIo_2ndqomEU-eg2JPUlnnzRH7y1ZM8BJ3H1h99aWiZSAWvLXkWSuJODzfeHefK9WQfxrxr0TjvtPYLhVu6QDQPmJxxCQWlcB0NQNKEDEomVp14kDqVtDo_q_sTHyzOt6C8oRShAVQ5FISBkFVI1ykwDJDm65Iw9ujrOIuwLYrecFXLJiy2LB_N6mMgh9shkTPT906r8dn59k3KYQIJmAnhk-tbTX65E4lYuy_SpAveW3M3_74JZHIeT6ctyUc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/v6eFKlt7OD5Ct3NiZASatuJn8xi95DFolCYp1G9xnTSfh7MSnlEKJee3mQxf66S8XYmlUArhqkl0HPy6awMr-3VaTpz7RVYZmUGxm6ZA5_uCSQLwzswsMMhCnR8MVOuUGnPHIh6FhplNneLbVzPoepu32H5b774JNW6_rqcWYS_PCkSiF208-EqZLilKWeeaedaAqzFqRBA0bm2jOXaDfm9QeRHLZAr_8JhBHywqRQeeprMS6QZMrVt6bcN80L9EtrkOGOriIFqdFeUS9T3U3WmuqSnSzNEZ1hy7OycikA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/oW5wPYh6RQ9GPTwcfrOTJqx7NLyxVCZrs5xmpgMz2GLLn2siA5CK2MVbvbR4xVp5UW-YZacorMwuotbSP5uyx_1v7274NNWeQq7pg0UPUVxh52dnhisSRbpchCQVfB9Hooh8AsmSlHGyqd79qD9GZl0-o7PAhfz5PrYt8-JIUwoQ07PLRR4e_zwamVBxd6RD2PQKWvyg928rHHhbuOZ9ifAxfNZgylWj-WhC_wMvF34HHrmP7q5w8vKvHJ_dtfZTnZ0oMmdGJQnyYok7eJfiWRAzerhbOb-yp5Ow9M5zIni6


Megvolt a 2. online forduló is, melyre 77 csapat nevezett. 3. online forduló február 9-én! 

Eredmények:  

https://kodkupa.hu/results.html  

 

 

 

ICDL 

 

Állami elismerésben részesült Berta Ildikó, az egyik, Pápán 

működő ICDL-vizsgaközpontunk vezetője 

„Abszolút reál emberként azt gondolom, hogy nem is kell különbséget tenni a 

modulokban, hisz egységes egészként adnak a felhasználók számára mindenhol biztos 

alapot az informatikát használók körében. Úgy gondolom, hogy téves nézet, amit oly 

sokszor hallunk: a diákok, akik a telefonjukkal együtt élnek már, jól ismerik az 

internetet. Sajnos, a legnagyobb részük csupán mechanikus felhasználó, az 

összefüggéseket, a területek közötti kapcsolatot nem látja, nem ismeri fel. Ezt a 

hiányosságot próbálja pótolni az ICDL modulrendszere.” – mondja Berta Ildikó, 

aki Szakképzésért díjat kapott. Főmunkatársunk, Rákosi Szilvia beszélgetett vele. 

Szeretettel gratulálunk! 

njszt.hu | Állami elismerésben részesült Berta Ildikó, az egyik, Pápán működő ICDL-

vizsgaközpontunk vezetője 

 

 

 

 

 

Az Educatio 2023 kiállításon jártunk 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és 

a HÖOK rendezvénye 2023. január 12-től 14-ig fogadta a látogatókat a HUNGEXPO 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/e9Lms1MHCrrSPV5Z5auP4b9jlVBptCjxNIs5755r6sSC_TCBcZUk15p1AEFYNDC_ni6mLC-jbCa33Ytyr_M6COXNMfIOJZ7JS0OjrroJadfqCvkVlVeAh9_jIqk7l2w0Eitvb1-eadcTqkDiT-FI0Ac4H75rBoD7JRD1qAvfG_jvgeJ82MMkpz15It-MJFiRwpVDOuGM0e4Si5G187jt9VwbgP62vRuLtkUvWt3AdOsb-1llZM3Z_3yzNtkXK1X4r9JoWuCBUSvv0Ok3JOWpI_NiC56PQ3wxzIDhS5KcQe-nc0R9ow
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cLfTayWiUpRwciUnwxXD4iFzGH90v-aLFwR18ox6oUgsmVko_mMWV9QvByb6lD6T7S1I5oBusGpG3pm4EX17QIm4d7sKXWqicSDl_WnuAIyzIcFa443zyR5h5iUDPbBjqECcWbVct8QhMNTNJ31v1U03QfvjCZkaYrVEHrUxoBhLJGpFh-8DxjBHAP6ymPjmPVHUGO1cfXKqQ_cfwGBHm2yOd6PoCWuWFRyTdVmg5wM8RzdAzH_onLeodVrQn8J42iDp-QlN5JCRobXRz2qMrPR7_62CaA7-W6gFhjN4vGzGC6ez6jj460scVpk79dhUcaJoF_Sl9nR6lKcjFXtw-ZxaG2C8oC6S5Pa_3_-jadi6qnX4OFG4D4tY_8C-Lrju19xFLV7eWrzGZ5dENEqER5h_08LX
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cLfTayWiUpRwciUnwxXD4iFzGH90v-aLFwR18ox6oUgsmVko_mMWV9QvByb6lD6T7S1I5oBusGpG3pm4EX17QIm4d7sKXWqicSDl_WnuAIyzIcFa443zyR5h5iUDPbBjqECcWbVct8QhMNTNJ31v1U03QfvjCZkaYrVEHrUxoBhLJGpFh-8DxjBHAP6ymPjmPVHUGO1cfXKqQ_cfwGBHm2yOd6PoCWuWFRyTdVmg5wM8RzdAzH_onLeodVrQn8J42iDp-QlN5JCRobXRz2qMrPR7_62CaA7-W6gFhjN4vGzGC6ez6jj460scVpk79dhUcaJoF_Sl9nR6lKcjFXtw-ZxaG2C8oC6S5Pa_3_-jadi6qnX4OFG4D4tY_8C-Lrju19xFLV7eWrzGZ5dENEqER5h_08LX


területén. Már az első nap több mint tizenötezer érdeklődő nézhette meg a százat is 

meghaladó kiállító standjait, vett részt a programokon. Egyes standok előtt kígyózó 

sorok álltak. 

A továbbtanulás iránt érdeklődőknek minden fórumon hívjuk fel a figyelmét, hogy a 

felvételit többek között az is megkönnyíti, hogy az egyetemek úgynevezett saját 

intézményi plusz 100 pontot is adhatnak, amelyeket a 2023-as felvételin 

érvényesíthetnek első alkalommal. 

 

 

Az ICDL bizonyítványért már több 

felsőoktatási intézmény is ad plusz 

pontot, legtöbbet az ICDL PROFI 

minősítésért a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, amely 75 

pontra értékeli ezt a többletteljesítményt! 

Az Educatio 2023 Kiállításon jártunk | 

Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

ÖRÖKSÉG 

 

A számológép, az agy és az infoszféra 

Benczúr András ragyogó cikkében végre új fényében mutatkozik meg Neumann János 

posztumusz megjelent írása, a Számológép és az agy. Neumann érdeklődését a 

számítógépek iránt a turbulenciajelenségek parciális differenciálegyenleteinek 

numerikus megoldása keltette fel. Hatékonyan megvalósítható automata architektúrát 

keresett, amihez már a kezdeteknél is tanulmányozni kezdte az agy működését. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jmwhi6FlYy3ZLmJAn68bnh94Wh6SatQVydnonBtIivra4-9XJFWSGsaQOX_qRECSwRLpwDw9Dfs1HzS7bs0fxowKlzr6cyOD71PgATMHMEU4Mlot_1m-ILgGbl2tfpPYYZVXGxUVZnGvcFAnuSPtt_s09aE3Rpsqzj4opGJejZbN79jMQGuLN5JAD9Qnp5m-rGw7NrodKzz0u1L8EcFbqTDQjS_Da64dLRY65MaMZlmZyN3MznA0YqqjvcRnTgXm6dgBkVLqdf_oVE3kI6W9DpBfAMti9DkEGqJfpGC0wljvjp-JAWRwstGsrHOlrAOsts_xz2FnYj9e5w6YNogiv8xkN1ilrOtynyGorrYFNOH_poXn
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jmwhi6FlYy3ZLmJAn68bnh94Wh6SatQVydnonBtIivra4-9XJFWSGsaQOX_qRECSwRLpwDw9Dfs1HzS7bs0fxowKlzr6cyOD71PgATMHMEU4Mlot_1m-ILgGbl2tfpPYYZVXGxUVZnGvcFAnuSPtt_s09aE3Rpsqzj4opGJejZbN79jMQGuLN5JAD9Qnp5m-rGw7NrodKzz0u1L8EcFbqTDQjS_Da64dLRY65MaMZlmZyN3MznA0YqqjvcRnTgXm6dgBkVLqdf_oVE3kI6W9DpBfAMti9DkEGqJfpGC0wljvjp-JAWRwstGsrHOlrAOsts_xz2FnYj9e5w6YNogiv8xkN1ilrOtynyGorrYFNOH_poXn
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jmwhi6FlYy3ZLmJAn68bnh94Wh6SatQVydnonBtIivra4-9XJFWSGsaQOX_qRECSwRLpwDw9Dfs1HzS7bs0fxowKlzr6cyOD71PgATMHMEU4Mlot_1m-ILgGbl2tfpPYYZVXGxUVZnGvcFAnuSPtt_s09aE3Rpsqzj4opGJejZbN79jMQGuLN5JAD9Qnp5m-rGw7NrodKzz0u1L8EcFbqTDQjS_Da64dLRY65MaMZlmZyN3MznA0YqqjvcRnTgXm6dgBkVLqdf_oVE3kI6W9DpBfAMti9DkEGqJfpGC0wljvjp-JAWRwstGsrHOlrAOsts_xz2FnYj9e5w6YNogiv8xkN1ilrOtynyGorrYFNOH_poXn


 

Neumannt az automata szerkezetek 

feltáratlan lehetőségei foglalkoztatták – 

sajnos korai halála töredékessé teszik ezzel 

kapcsolatos munkáit, azok mégis 

remekműként inspirálják az infoszféra 

forradalmárait. Egy könyv, melyet érdemes 

újra és újra elővenni… 

„A számológép és az agy” megjelenésétől 

az infoszféra forradalmáig (ematlap.hu) 

 

 

 

 

 

Programozott grafikák 

PROGRAMOZOTT GRAFIKÁK - CSÍZY LÁSZLÓ SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKAI 

KÍSÉRLETEI A PÉCSI VIZUÁLIS MŰHELYBEN 1980-1982 - Könyvbemutató a 

FUGA Breuer Marcell termében. A könyvet bemutatta és a szerzővel 

beszélgetett: Szöllősi Nagy András. 

Csízy László villamosmérnök (jelenleg a MAOE aktív alkotója) távközlési munkája 

mellett a Lantos Ferenc által vezetett Pécsi Vizuális Műhelyben tevékenykedett a 70-es, 

80-as években. Asztali síkplotterrel és konzol írógéppel, EMG-666 programozható 

számológéppel készített korai számítógépes grafikákat. Az album e munkák utólag 

rendszerezett dokumentációja. Csízy László a "humán" és a "reál" világ 

szétválasztásában nem hisz, érték a közös emberi tapasztalat. Az alapvető vizuális 

elemekkel végzett műveletek eredménye esetenként vizuális kísérlet maradt, más 

esetekben önálló "alkotássá" vált. Az albumban betekintést kaphatunk Csízy kísérleti 

kisfilmekhez kapcsolódó munkájába is.(Bódy Gábor, Kismányoky Károly) A könyvet 

gazdagítják Pinczehelyi Sándor, Orosz Márton, Peternák Miklós, Szöllősi Nagy 

András e célra készített elemző írásai, valamint Molnár Vera újra publikált cikke. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/O1E-5C-Xd6-tl_3ensk46Y25pEus6R0WbwfaB8J8nNHdiLn9jLZkJxEshojLOnPCw4iuJOGRHpI1KBJATm1TIeEhwwGw6QZLz6c_Tg7I_GuQRNn6vIn2LxdvOiWZKLQr_ZHN5EnEVAbpcrtSOzSfpFmfCbXrB2khR_iowXh42BH2oNh1gmSZRTYLrVpUJtr2I5EFglTnVaAUf_623GJd2gETITtZa85PBRJLVB1oAVgCKF8qys2vvh62_McbPgfie2ecPtzdl3WIDb05h7FLwD7gAarlLO-HH7X4MSIhqS4-RUszvqL8pR-7jRGqA2KRg1_mUyxz17G3UTrecYRj67ZJpvtliri0ofG9q4SjWfA9gXO2H9bedP9R5_SukidG2QapvMbeP40YvHNvK_yQIqVZDnw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/O1E-5C-Xd6-tl_3ensk46Y25pEus6R0WbwfaB8J8nNHdiLn9jLZkJxEshojLOnPCw4iuJOGRHpI1KBJATm1TIeEhwwGw6QZLz6c_Tg7I_GuQRNn6vIn2LxdvOiWZKLQr_ZHN5EnEVAbpcrtSOzSfpFmfCbXrB2khR_iowXh42BH2oNh1gmSZRTYLrVpUJtr2I5EFglTnVaAUf_623GJd2gETITtZa85PBRJLVB1oAVgCKF8qys2vvh62_McbPgfie2ecPtzdl3WIDb05h7FLwD7gAarlLO-HH7X4MSIhqS4-RUszvqL8pR-7jRGqA2KRg1_mUyxz17G3UTrecYRj67ZJpvtliri0ofG9q4SjWfA9gXO2H9bedP9R5_SukidG2QapvMbeP40YvHNvK_yQIqVZDnw


 

Az album megjelentetését a Neumann 

Társaság támogatta – idén, a Neumann 

120 évben még nagy meglepetés várható 

a Csízy-életmű bemutatása kapcsán. 

Részletek később! 

FUGA 267_online: PROGRAMOZOTT 

GRAFIKÁK könyvbemutató - YouTube 

 

 

 

 

 

Stamps Back! 

Két hét alatt közel 30.000 megtekintésnél jár a Youtube-on a Vakondok-csapat új 

dokumentumfilmje, a Stamps Back. A Commodore-64 és Commodore Amiga-korszak 

demoscene kultúrájának művészeivel, lemezújságok szerkesztőivel készült 

dokumentumfilmet moziban is vetítették. 

 

 

A film nemcsak a számítógépes 

demonstrációs programok hőskoráról szól, 

de a korszak gazdasági, jogi visszáságairól 

is, lényegében egy történelmi tabló – 

alulnézetben. Hogyan vált tömegmozgalom 

a nyugati, hivatalos kiadott játékprogramok 

feltöréséből, milyen nemzetközi hálóba 

csatlakoztak magyar tinédzserek a 

vasfüggöny mögül – hogy bírta az iramot a 

Magyar Posta és a telefonhálózat - és 

milyen változásokat hozott a 

rendszerváltás? Erre is reflektál a film. Az 

alkotókat és megszólalókat szívesen 

látjuk márciusban újranyíló szegedi 

Informatika Történeti Kiállításunkon! 

Stamps Back (Full Documentary, Choose 

Subtitles) - YouTube 
 

 

 

 

 

 

Újkori portré kollégánkról 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HlaV8Hknpn6Rnca4CsiFBPUFZC_LX91OZnAHwqN5-BZMXVT755il2H4nQZCatxtHe7eKQc5nnMDVhFTpGD-PTP3U4IAUesCJLSODHV3Qv8riJecVTmkEE_rTL5SjAiY_RV8goMnewdxGpo3j_zjU3eKbS1fib1SmdmLOo8pX8n5zkpgwBYXcQWw7t4NWmZWiPm36dmetpa_aVSLqUt3omH7tRVmJ6bXhftMHAbKnspjEcuQYlvF0S1Q46zkiapzAZZpKe7ZUyjCJohfHuWvLVzulMze6EW_zjmSauKp3yBpcM6GcXEZH9j_rYA_pe_YJNP0n1KE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HlaV8Hknpn6Rnca4CsiFBPUFZC_LX91OZnAHwqN5-BZMXVT755il2H4nQZCatxtHe7eKQc5nnMDVhFTpGD-PTP3U4IAUesCJLSODHV3Qv8riJecVTmkEE_rTL5SjAiY_RV8goMnewdxGpo3j_zjU3eKbS1fib1SmdmLOo8pX8n5zkpgwBYXcQWw7t4NWmZWiPm36dmetpa_aVSLqUt3omH7tRVmJ6bXhftMHAbKnspjEcuQYlvF0S1Q46zkiapzAZZpKe7ZUyjCJohfHuWvLVzulMze6EW_zjmSauKp3yBpcM6GcXEZH9j_rYA_pe_YJNP0n1KE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sCtOXX5bd4PCyCyoqnwpeegWL8vppQUhHuFY8Lfx1M8Ia313xPcZTcADOLCXN7Ue7a65dRCCAKC2SVPfx86WCnMszDvyWdDwZqvRiFKlww9Mi2-61xFHKztchvJ1yD1epIY1kxH1RdnRpJSkz3ZUpkCQm-w6HAlxqEXAhFrGm9QfGEUmMXffqNoo1h7J7rZbSwGgdpDug_mXXFpkC1qqC18RsH9mOv-F5viwuN7KyroTnmRoL2BUY1vI4-bxv3Pc2Us-kUeovaQ3NWq6dYPfyuYuomziYDelAEi6Vm_fRrPZqSt19kf02A6RHtDbz7Mr4RevvfY
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sCtOXX5bd4PCyCyoqnwpeegWL8vppQUhHuFY8Lfx1M8Ia313xPcZTcADOLCXN7Ue7a65dRCCAKC2SVPfx86WCnMszDvyWdDwZqvRiFKlww9Mi2-61xFHKztchvJ1yD1epIY1kxH1RdnRpJSkz3ZUpkCQm-w6HAlxqEXAhFrGm9QfGEUmMXffqNoo1h7J7rZbSwGgdpDug_mXXFpkC1qqC18RsH9mOv-F5viwuN7KyroTnmRoL2BUY1vI4-bxv3Pc2Us-kUeovaQ3NWq6dYPfyuYuomziYDelAEi6Vm_fRrPZqSt19kf02A6RHtDbz7Mr4RevvfY


Egy digitális bölcsész rendezte meg a magyar professzionális múzeumi szféra első 

videojátéktörténeti tárlatát – és ugyanő most a Neumann 120 év munkálatait segíti – no 

meg folytatja a háziszámítógépes tömegmozgalommal kapcsolatos kutatásait. 

 

 

 

Képes Gábor kollégánkkal készített portrébeszélgetést Apjok Vivien. 

„...az én alapidentitásom az, hogy muzeológus vagyok.” - Beszélgetés Képes Gábor 

informatikatörténésszel - Ujkor.hu 

Ráadásként ajánlunk egy podcast-beszélgetést is informatikatörténészünkkel: 

A jövő zenéje S3E9 | A jövő múltja - az informatika múzeuma - YouTube 

 

 

 

 

Megyery Károly videóportréja 

Megyery Károly kollégánk az Informatikatörténeti Fórum szakosztályunk Adattár 

projektvezetője, de precíz, átgondolt segítsége nélkülözhetetlen a Neumann Társaság 

egész örökség-tevékenységében. Mellette ő maga is szép, példás életutat járt be, ezért 

érdemes lett arra, hogy videóportréja elkészüljön. A Neumann-díjas 

legendánkkal Talyigás Judit beszélgetett. Ajánljuk! 

Ismét egy videoportréval gazdagodott adattárunk! - ITF, NJSZT Informatikatörténeti 

Fórum 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vTh5qQ1LkToYhqfmOV-SoAciml2CVAZEV9BkoQQVHKHu7jIsqDLsbwy61bCCEwI04upeV1Gi8DrhWfAw5PEnkmQav2OvOsZURdv_GTgg_HUMRLH2Dp5O43_nYNL-NGfC6q7O82vILiUDMwS12b7-4gpdDVZyGKgwEEeLf-bKN9fnMRHYDo8eJu9fAD0zzNpLz9_dgvrNuF7VJCRzzTNsY_agBuXlE2X0p1bA8g08E1X22BARvbd6OqiZfVj1JtpscZu7T3l2hKV56QYdffczXmaeKo8YViZGayZ1eCNeiFqo6OUsrYdwO7TXgr_7yaj20nQgN-Ae6HvLmFmwq3WDly0VM3U_onD1Mc2JeRMKmEnBNjSMC7YvsRyn7dXrtM-5P0s9yYoDuZL5_O7MDDC565gHziZG17EkK-ty1Z6ijxU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vTh5qQ1LkToYhqfmOV-SoAciml2CVAZEV9BkoQQVHKHu7jIsqDLsbwy61bCCEwI04upeV1Gi8DrhWfAw5PEnkmQav2OvOsZURdv_GTgg_HUMRLH2Dp5O43_nYNL-NGfC6q7O82vILiUDMwS12b7-4gpdDVZyGKgwEEeLf-bKN9fnMRHYDo8eJu9fAD0zzNpLz9_dgvrNuF7VJCRzzTNsY_agBuXlE2X0p1bA8g08E1X22BARvbd6OqiZfVj1JtpscZu7T3l2hKV56QYdffczXmaeKo8YViZGayZ1eCNeiFqo6OUsrYdwO7TXgr_7yaj20nQgN-Ae6HvLmFmwq3WDly0VM3U_onD1Mc2JeRMKmEnBNjSMC7YvsRyn7dXrtM-5P0s9yYoDuZL5_O7MDDC565gHziZG17EkK-ty1Z6ijxU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ooDnrVgBBg48mDWDydOwV0c31NvoOi6_qheZvCElRCe5W4QxbWmFc6dA0_ADI6MZMWa9goozObAhHo6hVgg_zPVsa-MWCMxFW-uoYUe7iol0GG9pIKyc83v8pBQ4dkjARk2yUM9QUYGxSokLOEvzK1r819jI2BlPePtFGRQpw4SItSG999JbWYFaF1Y9scxSq4WkszBEZV-AF5yxMpgaPP0k7nEmwlfl1jEK59MAcyEeeW8ySf34TNmIIX5UfIim0_IPB7j6tpxKnQwEcQRBQ6RTRHbmGKQle2GSkD-ERaFNdk1DRygidjsy3nCIUcwUxVbzdDg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uBuZ4C_DWvSs0yjAJ27cV5K3c2dmqPVH1oBxfhTWT5XUnXZQgzLeSLduapyi7yBflp6Cw8JLLy66KbD50iZnx37zGnCwJMWc4zklqBrkiQCO2X27xVEpN9SwpzJ_bAi_yUsGa_Zy_l9F9xbAt6Vwh6ZOYJlSDey7-YC-OE1RF2EQD4OmlrpaeecbJ-k_UCX3UAGiX5an2v4ZlzBWVgAfITPxPS8_5PzFkPppiG9KfVPdmmDqbgr1AyFBerFxOLfJReP4MM-Lm0Oc7YHq2ZbDSRezcO91bxpmZ5bm9KodR-KcF7FqThb0hOv6g0LczmQa0jmmtfjPY1rRzwDLtKg-s_VQTCSYx8T72yjAYKmkXZJdo44Yptk
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uBuZ4C_DWvSs0yjAJ27cV5K3c2dmqPVH1oBxfhTWT5XUnXZQgzLeSLduapyi7yBflp6Cw8JLLy66KbD50iZnx37zGnCwJMWc4zklqBrkiQCO2X27xVEpN9SwpzJ_bAi_yUsGa_Zy_l9F9xbAt6Vwh6ZOYJlSDey7-YC-OE1RF2EQD4OmlrpaeecbJ-k_UCX3UAGiX5an2v4ZlzBWVgAfITPxPS8_5PzFkPppiG9KfVPdmmDqbgr1AyFBerFxOLfJReP4MM-Lm0Oc7YHq2ZbDSRezcO91bxpmZ5bm9KodR-KcF7FqThb0hOv6g0LczmQa0jmmtfjPY1rRzwDLtKg-s_VQTCSYx8T72yjAYKmkXZJdo44Yptk


 

Még egy update az Adattárban: 

a múlt évünk egyik kiemelkedő programja, 

az 50 éves IIASA rendezvény előadásai is 

elérhetőek! 

A IIASA rendezvényünk videói a 

honlapunkon! - ITF, NJSZT 

Informatikatörténeti Fórum 

 

 

 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 

Elhunyt Quittner Pál 

2022. december 25-én elhunyt Quittner Pál fizikus, informatikus, a Magyar 

Tudományos Akadémia kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem Professzor 

Emeritusa.Quittner Pál 1970-ben kapcsolódott be a magyar számítástechnikai életbe, s 

annak nagy tudású, tekintélyes tagjává vált. Vezetője volt a SZÁMOK-ot létrehozó 

ENSZ projektnek. Több számítóközpontot vezetett, magyar és külföldi egyetemeken 

oktatott. 

 

 

Szakírói munkássága az adatbázis kezelést 

vette célba. Több évet töltött külföldön, 

nemzetközi számítástechnikai projektek 

szakértőjeként. 

Elhunyt Quittner Pál - ITF, NJSZT 

Informatikatörténeti Fórum 

 

 

 

 

 

 

Elhunyt Méder István 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/T16T0v713h2u7pvqJFmRt-JD644MxaeB4Pgcs92uIm-ysLfBOJSULE7NqwnjcRwzMTAEAYw3ZQh-HDYZw-o0lexKgHPg44lly19hsjmwLN2pdEPVY9VxLMMm3YglCqbEMTuQobiNiu8A4mOD4ZmrjwFkLsZfK6MAZnCSKzVqP_0CUngNmXF14nebCqJj8Zv-9-ULZ-vIBJGDQ0nEUryEhHYnJhQh7FdFOZYpEzlPi8zIQGIhvzinaffnw7tzHk6BteL7W5jG6CWW_pV6w5lxGFw8oC-N-EeSQr5WZ-1R0juGhC60yFP3KAkD9XE5m0HZL6ppOXEvGBP1hjybs0oJCfLdX_2Lpi1nId_k5YHr1PO-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/T16T0v713h2u7pvqJFmRt-JD644MxaeB4Pgcs92uIm-ysLfBOJSULE7NqwnjcRwzMTAEAYw3ZQh-HDYZw-o0lexKgHPg44lly19hsjmwLN2pdEPVY9VxLMMm3YglCqbEMTuQobiNiu8A4mOD4ZmrjwFkLsZfK6MAZnCSKzVqP_0CUngNmXF14nebCqJj8Zv-9-ULZ-vIBJGDQ0nEUryEhHYnJhQh7FdFOZYpEzlPi8zIQGIhvzinaffnw7tzHk6BteL7W5jG6CWW_pV6w5lxGFw8oC-N-EeSQr5WZ-1R0juGhC60yFP3KAkD9XE5m0HZL6ppOXEvGBP1hjybs0oJCfLdX_2Lpi1nId_k5YHr1PO-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/T16T0v713h2u7pvqJFmRt-JD644MxaeB4Pgcs92uIm-ysLfBOJSULE7NqwnjcRwzMTAEAYw3ZQh-HDYZw-o0lexKgHPg44lly19hsjmwLN2pdEPVY9VxLMMm3YglCqbEMTuQobiNiu8A4mOD4ZmrjwFkLsZfK6MAZnCSKzVqP_0CUngNmXF14nebCqJj8Zv-9-ULZ-vIBJGDQ0nEUryEhHYnJhQh7FdFOZYpEzlPi8zIQGIhvzinaffnw7tzHk6BteL7W5jG6CWW_pV6w5lxGFw8oC-N-EeSQr5WZ-1R0juGhC60yFP3KAkD9XE5m0HZL6ppOXEvGBP1hjybs0oJCfLdX_2Lpi1nId_k5YHr1PO-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9-gUBmiALnamF4Mdtd5QWYyXIg3PzdUVcDmcdmP86PVvo6utVOBYvZIlpZ6G2Qe03N0SEvKo4c_X3_MgqjHJ4EJp6ynJ1GpF1BQyPP1jsciYkBnlkbDL7xUgJyIfS0jh0iFXtLh_uXkrQ3tDTDZoOGPeEXs8opBlRadD9_Uj9Nulmk56o_k15hzHVxk9trjOCMEEIFVqewP-ibF1fZiXZKFjWKvx_Yc8gTRySomLivE3P3AoxmkFtLBA4o49UXkgRsd9AVlu4m3qVHJIE_Oq5SywL3fNwkUsMhyfN5fSWXOjbSK9fyl_04P3jBNoKN69DA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GGCYNh_oUmTizKucrc92hajfbYki5UoP1ou3ygnDy8eUH7cwOMVvAkUYZZXboBhogBLa5g46vgnObO6cy40Sc3TUKUcUM0r5lP4LhZEOjJT4U4oLiHxAqg2rZ6QE7ZDoVU3r3VaIWVfMffg7UrPJQAFWR8yy8-1P1DR6NVVbzp3XNGg7I7Y1isJRGVtVfTuze3Ey7IetpWz-xnKjHgBxxFQC2tNDjTDUgra0va1f8fCa1Ji4vor4cIgPO5ltVmVUUMfemMTLxFBvIev2i8M1j4bAqF5JpTrzd3t45wtfthHf7gzsxyI6aK1jdvtbA_NV0eA3sxuQObB6s20
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/GGCYNh_oUmTizKucrc92hajfbYki5UoP1ou3ygnDy8eUH7cwOMVvAkUYZZXboBhogBLa5g46vgnObO6cy40Sc3TUKUcUM0r5lP4LhZEOjJT4U4oLiHxAqg2rZ6QE7ZDoVU3r3VaIWVfMffg7UrPJQAFWR8yy8-1P1DR6NVVbzp3XNGg7I7Y1isJRGVtVfTuze3Ey7IetpWz-xnKjHgBxxFQC2tNDjTDUgra0va1f8fCa1Ji4vor4cIgPO5ltVmVUUMfemMTLxFBvIev2i8M1j4bAqF5JpTrzd3t45wtfthHf7gzsxyI6aK1jdvtbA_NV0eA3sxuQObB6s20


Január elején elhunyt Méder István mérnök, a PRIMO házi számítógépek egyik 

tervezője. A Primo számítógépről idén 10 éve tartottunk konferenciát - Primo és 

Homelab - ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum -, de a gép legtöbb alkotójáról, így 

Méder Istvánról sincs életrajz adattárunkban. 

 

 

Önfeláldozó, megalkuvást nem ismerő, a 

nagy tudású emberekre jellemzően szerény 

kollégánk, barátunk volt – írta nekünk a 

kiváló mérnökről SZTAKI-s 

munkatársa, Manno Sándor. Immár a 80-

as, 90-es években alkotó IT-s dolgozóknak 

is itt a feladat, hogy segítsenek 

megörökíteni a közelmúltunk hőseit – amíg 

nem késő… 

Nyugodjon békében! 

Primo mikroszámítógép-család - ITF, 

NJSZT Informatikatörténeti Fórum 
 

 

 

 

PARTNER 

 

Innovációs Nagydíj 

A Magyar Innovációs Szövetség - a Magyar Innovációs Alapítvánnyal közösen - a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal főtámogatásával, valamint az Agrárminisztérium és a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala támogatásával, immár 31. alkalommal hirdeti meg a 2022. évi 

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot. 

 

 

A 2022. év legjelentősebb innovációs 

teljesítményét elismerő Magyar Innovációs 

Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs 

teljesítmények további, összesen hét 

kategóriában kaphatnak díjat, köztük az 

egyik a 2022. évi Informatikai Innovációs 

Díj. 

Beadási határidő február 3.! 

Magyar Innovációs Szövetség 

(innovacio.hu) 
 

 

 

 

 

Mennyit ér a magyar informatikus? 

Főleg a tapasztalt informatikusok hiányoznak nagyon, juniorokból csak egy bizonyos 

mennyiséget bír felszívni a piac, bár van, ahol nem örülnek nekik. Az informatikushiány 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/f--ShtvIaSdZsHmu9ya4kbdQ9d4Q2rl5Il6y2A9JfeYnN9ydzwBXZgNrZwySeedcoA4fIRSm_thBD6z4YOmHwfbBFTXUZRETHPLL5ez02PJmimD6VLvR9sYQSmmLHysbjMchO9hJnUxO09NfVupIguxhvk1RjaGgEYFKqAKcJq1tYzmot7xS_bOu3aBLkAmZFcuhv-OM-WRaWZ8FDoDiCaI339SV743i2M5fhyXjnhK9Uut_99TFcMrIvrelgzQ87p9sebgg8u_qVF02VnHRJiOREzSN7_MisPYzZFm8Kmhjomi3PCxW7cZTHNRq9op93kq54RdfeTOzwkQ_I_4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/f--ShtvIaSdZsHmu9ya4kbdQ9d4Q2rl5Il6y2A9JfeYnN9ydzwBXZgNrZwySeedcoA4fIRSm_thBD6z4YOmHwfbBFTXUZRETHPLL5ez02PJmimD6VLvR9sYQSmmLHysbjMchO9hJnUxO09NfVupIguxhvk1RjaGgEYFKqAKcJq1tYzmot7xS_bOu3aBLkAmZFcuhv-OM-WRaWZ8FDoDiCaI339SV743i2M5fhyXjnhK9Uut_99TFcMrIvrelgzQ87p9sebgg8u_qVF02VnHRJiOREzSN7_MisPYzZFm8Kmhjomi3PCxW7cZTHNRq9op93kq54RdfeTOzwkQ_I_4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fklCVOqo3pXo_oKoNVXO6hvjs5ypFCx4noCc5Xm6l0txhUTm0zF5z8m3-pzEDHZ4adWXCEzb-GWYMYIeTh-5OneaXedgFEW8NnnLMv8i-R7HLPpzAw8DjyPSOJWcp_TcGOdHLpgPjoebXuzkuEfPM8a_vMZvreNGphhrsb2NqCud-pPR8LZZqu5EULaWcs6yDYdNoRgjDX80O0lx9MNeOv41qQOLWKtqKIcNvHXQtif29dq_S0kTcubOD7IayphdutJG43-hmbmp9naHJWhlT7TNWVt8oJHGscL8kOpme3Uz0C0a0tdzMWuHtnGdZZTyHjW5MYNMj4DfRbUwJNFEijxO
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fklCVOqo3pXo_oKoNVXO6hvjs5ypFCx4noCc5Xm6l0txhUTm0zF5z8m3-pzEDHZ4adWXCEzb-GWYMYIeTh-5OneaXedgFEW8NnnLMv8i-R7HLPpzAw8DjyPSOJWcp_TcGOdHLpgPjoebXuzkuEfPM8a_vMZvreNGphhrsb2NqCud-pPR8LZZqu5EULaWcs6yDYdNoRgjDX80O0lx9MNeOv41qQOLWKtqKIcNvHXQtif29dq_S0kTcubOD7IayphdutJG43-hmbmp9naHJWhlT7TNWVt8oJHGscL8kOpme3Uz0C0a0tdzMWuHtnGdZZTyHjW5MYNMj4DfRbUwJNFEijxO
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/U1LGu3jWvmZ-A8FPdMFqUT9rvR7vC42bA7qZD3MGpv_mxC8-igdvkscWUw8p5wakVggpm6IqkrMDJWZUBgy-WEsP7okQ2RpJmdCf05aM31oiZF2qzexOFf87QpQG3hWC1Z5j6zRT0elsqtcyaKvvRBpUY_sF-EsKF5x0CBpGwC2KSViGMpIe6LiJJk9XM2G62KQRe8xQJhbHyOYGQ6YsuNRIokb2bSII0rfj9S8ADUml0JrPqqswNWU4rQL9ma-1B9Hjzdm8i1SXaW1IIHNwdhqjvm3LX6uzSpqD-7w-X7iHtJ5OwCnfXNKU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/U1LGu3jWvmZ-A8FPdMFqUT9rvR7vC42bA7qZD3MGpv_mxC8-igdvkscWUw8p5wakVggpm6IqkrMDJWZUBgy-WEsP7okQ2RpJmdCf05aM31oiZF2qzexOFf87QpQG3hWC1Z5j6zRT0elsqtcyaKvvRBpUY_sF-EsKF5x0CBpGwC2KSViGMpIe6LiJJk9XM2G62KQRe8xQJhbHyOYGQ6YsuNRIokb2bSII0rfj9S8ADUml0JrPqqswNWU4rQL9ma-1B9Hjzdm8i1SXaW1IIHNwdhqjvm3LX6uzSpqD-7w-X7iHtJ5OwCnfXNKU


kapcsán emlegetett számok és a fizetési sávok értelmezésében segítettek 

a HWSW informatikusi bérekről szóló meetupjára meghívott hazai szakemberek. 

 

 

 

S hogy miben tud segíteni a Neumann Társaság? Digitális kompetenciák, 

tehetséggondozás, pályaorientáció, az IT-s nemzedékek közötti párbeszéd segítése, 

példaképek, jó példák bemutatása… 

Mennyit ér a magyar informatikus? - HWSW 

 

 

 

 

Gratulálunk a Gábor Dénes-díjasoknak! 

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével 

biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek 

kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a 

különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel 

létrejött díjak. Immár 34. alkalommal került átadásra a NOVOFER Alapítvány által 

1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra legnevesebb műszaki 

alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 263-an részesültek ezen 

elismerésben. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iIaRWfVaQTbjRNWzE4-YyyqgkfXOsK7d-ayyTowsmRs_BdPqyShvXOKDOolLj25RoHmC61KulKh4I_wMSAgCskLhSndNDbk2d35RORvYi6LuaKd2Vo8DR2UdQITg71IWnKJ_WEuxV54-7TVMp-zmyOZEZeHhJeYoNaEHNLEFc6Zk4D7yRUE68oaP4DTuQYb_HxmPeOhzDFyvzIyLThHJQ__AUg_aLhjRw2ZBibNnHv39xNfK1X8pmYamicmnWBhNzIsfGkh0Gzs8KqPPSmgOC7BNPRBKg_pRzx4tSbyVFFQbdnrwwhCoxBkmsuz7tKm5gzN4FkSIC1BW50z81eU5gYscA4fCHexGpVSB5uV5B27Tsm2CWqeLNgzzCTeu6TOA3owfAxDoGq0s-b7Vx5TBozt5T14


 

 

Gábor Dénes-díj 2022 | Gábor Dénes Díj - Novofer Alapítvány (gabordenes.hu)  

 

 

 

 

Projekt – Karrier – Menedzsment 

A 25. Projektmenedzsment Fórum kapcsán most is felmérés készül, 

hogy bemutathassunk a szakmai közvélemény érdeklődésére számot tartó információkat. 

A 2023. április 13-i konferencia fő témája, a karrier áll idén a kérdések központjában, a 

kérdőívet március 6-ig lehet kitölteni. 

A felmérés eredményeit a Projektmenedzsment Fórum egyik szekciójának keretei 

között mutatjuk be és vitatjuk meg, és közzétesszük a konferencia kiadványában is.      

https://www.hte.hu/web/projekt2023/kerdoiv  

 

 

 

 

 

 

 

Helló, Komondor! 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/u515ZMQyN2eT2ug3cogeGbb9nyIDJk_VQ_jPOZz38Y6X4WNF-4QXpOtXVGpxOKZh4YsBGABlsFyRE5J1KWOsySF3tcBvoHklto_iGS7rbcmoCZ-mvBZwDRteh_Ds27GdT_w1HqdX0gL92aZLQAV8ifwcWDDnAVZcWMNE-hrfbP6u7G0-jLP4R9jmfPMqiGWbcSb2hYMl_7XA0Q_D2ckMLWlXW3SVUguWaR_ghNNJJ-AMfbWT4uiG_IsHTzZTVJpux2fqX_u9WCwOKZHUw0jkVw0VVA93ulE_O21kM3MyzrVoqklQDpMxgrGIIgIl0GgdKF58NlbibA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/evbSo9S62Isvja0OCh9p-KB1NCPyR7KLHDNmQVT62eQw0TFRLTKGzQ4HA5cxaxrBRabXOsoCSE4U3p0PnXfVccJSFkZltKrk-AY5Y-uQ51P8qZgjdsadkyfQb_ofbXI1uMfl57BXZItLjfOyfJAOH_2vAWeRkrRBNHyu0p8YHK7JjV94oOmP6Z3-DsaSvJaTYJ0vjdNsuh0mmjobDoh0Me6Y3t7tEDPjDI5O9LFOb43AzGcXYiUiBNZbbTh5DAJKlOf7Z7nk5S7iWs02kYe1NGWjQBY65-nOY0l0hxQJnvGrbIB2g6_WuYaaX5ZO1W3JE-NOiQ


A Debreceni Egyetem tavaly kiadott közleménye szerint a Komondor megtízszerezi a 

hazai szuperszámítógépes kapacitást, amire nagy szükség is volt, hiszen az eddigi, 

mintegy 0,5 petaflops-os teljesítmény már nehezen tudta kiszolgálni a hazai igényeket. 

 

 

Az ilyen számítógépek hatalmas 

mennyiségű adatot tudnak egyszerre 

feldolgozni, így ma már minden 

tudományterületen nélkülözhetetlenek, a 

Komondor így többek között olyan 

feladatokban segíti majd a kutatók 

munkáját, mint a klímakutatás, a 

telekommunikáció, a közlekedésszervezés, 

az energetika, az egészségügy, az 

anyagtudomány, a csillagászat és az 

autóipar. 

Tízszeresére növeli a hazai 

szuperszámítógépes kapacitást a napokban 

átadott Komondor - Raketa.hu 
 

 

 

 

20 éves a <19 SZABADFOGÁSÚ SZÁMÍTÓGÉP VERSENY 

2023. február 25-ig! DEÁK17 

A mindennapi valóságot behálózó digitális világ kiegészíti és átformálja az emberek 

kognitív képességeit. A játékokkal való tervezés, a játékelmélet, a szimulációk és a 

történések valós idejű modellezése a hozzájuk kapcsolódó visszacsatolásokkal az emberi 

gondolkodástól elválaszthatatlanná váltak. A játék, a modellek és a világban megélt 

narratívák nem választhatóak szét többé, a játék nem játék. 

 

 

 

JÁTÉK NEM JÁTÉK – Deák17 Galéria (deak17galeria.hu)  

 

 

 
 

     

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/y8kXgjF1ri6pDs0FLt3KG1HmSs_LneCFnKAZ-wFPG6kOQFQAAi6kAE4OknUdUN7vXEMsO9hRKdeuABvk6E_vR2zaWr7uAbUmszjy5Tq9eqtpq5rdN_7RYG1fbCEqFLvlbeArGDzsnWf_D_Mje5f80fC5ZdPsrDv19w6-NyUsZBPl4bQNklla9FWgzrlgdBruRxC1kJRlo01DsT6GnTuRa2siMfE9FAye0ex1Fv-vnKYGW0wak9fWBCq03mbA-r_DPgT6cIU9S-kR6IQ7O_dSLwYyeLemaHs2_3pt6ko_ribR62O1OVLH5pAkZqlLrWxWZNQucPD-9IUzZwQbpz1gx04CxFPjN0PdC8L7V_ayA1DtwZHXd_5F
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bpqppwrdOxsNgWV87YJH410uXyE5F2B2wyRsTAT-icMSY21Ks5QC3fJCJqltju1ao2_mYdVBIZ5slYD3P5LcXK6Iok3ZHlG88OIcI1zSBP1rNcS_LtxraFL6K3iWP-HmsHNLNvP0y5-vqDQDfQuiTjoaz6i63uLeo4ddUA5oej1KF_RnmYWYe_rQuzlFjaWJHct02Gn4B7wNBVDiI7WvUokygjLINZfdXeZHF8qsP0xyTQtl8oEF2SLxLF94Ms81lkkHFDEMz_DlBGnaUXCKrO4rXtNJsAOTPZH_Ndv8L41qCHf0oA-lxjY7Tzs1kkvZhBkn0n23ZgZJG8AOQK_Fq1VR7yy8hjc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bpqppwrdOxsNgWV87YJH410uXyE5F2B2wyRsTAT-icMSY21Ks5QC3fJCJqltju1ao2_mYdVBIZ5slYD3P5LcXK6Iok3ZHlG88OIcI1zSBP1rNcS_LtxraFL6K3iWP-HmsHNLNvP0y5-vqDQDfQuiTjoaz6i63uLeo4ddUA5oej1KF_RnmYWYe_rQuzlFjaWJHct02Gn4B7wNBVDiI7WvUokygjLINZfdXeZHF8qsP0xyTQtl8oEF2SLxLF94Ms81lkkHFDEMz_DlBGnaUXCKrO4rXtNJsAOTPZH_Ndv8L41qCHf0oA-lxjY7Tzs1kkvZhBkn0n23ZgZJG8AOQK_Fq1VR7yy8hjc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bpqppwrdOxsNgWV87YJH410uXyE5F2B2wyRsTAT-icMSY21Ks5QC3fJCJqltju1ao2_mYdVBIZ5slYD3P5LcXK6Iok3ZHlG88OIcI1zSBP1rNcS_LtxraFL6K3iWP-HmsHNLNvP0y5-vqDQDfQuiTjoaz6i63uLeo4ddUA5oej1KF_RnmYWYe_rQuzlFjaWJHct02Gn4B7wNBVDiI7WvUokygjLINZfdXeZHF8qsP0xyTQtl8oEF2SLxLF94Ms81lkkHFDEMz_DlBGnaUXCKrO4rXtNJsAOTPZH_Ndv8L41qCHf0oA-lxjY7Tzs1kkvZhBkn0n23ZgZJG8AOQK_Fq1VR7yy8hjc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/M843DDMzjc3pRUUumMCTr9mGQVADx21Gq6FMdC3ydYxo4OgA5nX4EkvguaAF6ZmsjzlpKPFuYRm9-GlUjBCvyPAgskkn5JdXsLKiJ_ec0_k9BdGTDD7Mj5J60vI6X56LDc_xQG94qjCL0hKz0sT_jjxr-WCA2LZ9OB49B9e8ZSQoc5GvOS0L7T2Dq5PTXximo1yxRcDANK0CD6oHF0SXzX-krTeX576AY8lu_LhTHngdwwVPp_BzDTEismYW34dV_YKRta8246fm7EVuZJSo0e5qA_u1QP5QUT-hrG9556MI4I9ciZqXesTGcQRO6YlyOZLtIyKCK0cbNc4grE9FAmDo-g
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1-go4wbnsHNkjSCPnaaotZg4jy3VZRH33oTxPqz1wI5KVXDh-xC6-yuJMbrpbiEwhrQJfi4xbeFoPuFg2BgMKGQaBYbbS-BXHOiQoAFX1NBd8hhIePS1-Hl_mqMS6zg5y0eCCflvnaSN7MNqHkx16btjYxOsp2GreLrvLc-CBpL9Db4M7In8CpdgiKnbaz4AnDBgw6vI9g34EWdEcpy_sE_N1H_LxE9pBN5aHyG_sdoofaRI-w8vmfx_eCt0yAEyEwsKZXi3Vg8qXmHSLYQOEMwpBSwbJwdxDlMgNqtwhz3dyDvp-OAcV52ZNwXhARH3oPzdgN3kS-oHztxo
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7M9v9EXYQ9RW2WuALkWZnxjtw0L7jpzoN-5211ZclUJu_aXIAC1cLRlUTbrEjoYHnozc5dOQ9nQpEmEi-EbASE_mfhfuSHp4nLwvos-U8aoh0qYyB71DEdrPbNKHVczN3KWm2h9oqnEuDmFhz4_TkFAPbd4u4hF_S_s1L5_g2VBTr865JvzZM62Y0-3dDnlRnjLV9kaYwRZEWSrbGJnJNDRkr6iWAzBnE16zD2Pex3Sk3CEHOtuXdsta-Ryn97bCaHSvS1zl7zg5QpBfPsc3UZb2uNFeiQDoKRrQ9Q7D1b0
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/67UlU35ApntyqOEF51qdTnnqK6adORLn_iBc8iSbwbVKN-FOHHeto51Z7cUXqITXhgXu1GO-VLBqN1dmL27qgHZ3mrMfiTk6tRn_VUxu7VlzV6ddqWIUZx61b5u2WHepJJz7AJfzIl3BUp5XbgFZRaE1l-13MHk74X0n1Uo99cwvN5To6DkwWI7VMvKNUlcz3kKFifyWz0bPquWajenxrROsACuqx5R-tekGMNdsBCXQ2JMnmjM6Te2htSHIFN6N6hIZKCZPer6zHhxShD0CEmUbwBNk2nssynFF5dPHv3av
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vhhSYD3NSEFw7dfRIMbHJfeendXG894CgHFpDtRT8Gkiocw7X8BBp_GbTD22aW791lHyxrKE8iwLBLc3kDIDp3-QBXo0XaRcGL2_YOSCmvMs51HSb83ehcGKm7i4rKS3_qSv1Gpere1eqCTrteHE8pL7qO-05MZM4iBY4VacBEfAPyEyeL59uo6vDFHYVKkqh3p_mlEwvV6qFwEfkUcYgwkyZ8t8f7KysGtuAxUb3gtSXD0wtxKFCSEIiq6vKfXYm--iqciqft_LcdAp8J9SOigc4H4sgevW6pFW5kg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dEdS5GeZTIIu8Jrh8ra264uEDWN0iaf54Xf3TKjQuiAd1NahSp72uE7NpoDx5zDoOR7l-35kqCTKOODmxwG4VahlCufTMEXh77eFKCqdvvQiOtrkqzc9fPBm7DyfCSr7T-AcgQiGTTLxWzUrjIrMTJcpze3rT1LooU-_lZ9n4nVNyBp_FETx9eDiKNkUvupksks9cDJpmy7ce6g2_WHNEAh3sMef3JAHY0CYJw82suhPwdVlTXnmcw-ScCxJffEP8uFznZAPG3DlqPoJC-jLAome2bLdOWprNA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RiaQn6zXNTUl1AmfUBB14YRKXowgzffIkQVMiIQgCJ75_PVbRc9hPWOZjeCDF4MaBdk9bqy6pum-d7u9iRrkCsE9IXi__18ZNqZCT8ZvYac9FfZmjx7115D4hi_RaEWe6s-dR9fUnbhVKtZl_dWv99Xkp2IX-gQyVEuTtT5cYx98k_ZrDB9MVaO56qDJuXuFkK6axQ7OOfQlZ0oI0OyV6yFLmjVCsl0LTouAKrk5oitt39QYVpwSsxFwKGRBB_N85SRvNSkFq9a3QCdtIUE6ONhbTd_LiK1DgRs
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bjYI522hc3byRhrRWcPCgAGEaaq8P9xXegZeMyokgku3MTXNOlQd_Csy1gTRSJ0hVFn0cviIsAkbi0xSdVlMkDAn7KaSPKR8I7ZQgka_rXMJFR6UDL8vj6XRmKIz80GvZ0AEmV04KA9e24ymam1iPCuEGBgA0qGch41hlEOyea15X2dFvS2dBXtKUeOu21XAQOEu1ogZFzHMml6E8lX-Kx3hFFqeaOig-B3cT3GUWKVF0VerudDoK8etA8_7g6IuE_N6PUUqLgI6i5YQ1FPnsPCWl87KbTNTGCEAOWBILSh-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/pCW_SYLhAP5NW5oE2I1jjDQi8qCaUiWig0rOeGz-DCgh4xfy4c7KV7SZ0Cku_Xy-tlfuIPs_IdpZVQi-m7Zvcvrqxkvv5_j2g94BSy6_rm_1Jn8XtNxIRty_BY2FYc_KohJLijpbxctAmqSPuNgAqwJSGqPbPXezeNCoArWHxd6DUCnC2rivMHS-NNu7tVDCKeEs9uHZRWFyuA-KCf6de6C0qfGXblqmPOh34tZx7D91GxSLTvIJiSxtd1iF0dH4fotdZWhn8u714_NMe-Wdy0-S7G6mQglhJQrUWVgRjg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gObzH-PFnKouQeilxuRHEB4EzKln4c3JcZ8ilV5Hk0_TxrbqU26Rw06V7uLRKDA_BWXrEP-JH38DUzRlzie1jQhOduuMy91_n_7aOOp6n275t2ZoHLmH0mbvff-G6gKXVg9XhelLKXNpNkywuLhYVY71G-jaol04D6uPwqdHuaNFcSHKHQUDrEWSjgp6Fe4YXnqaAUKmsmrT8pQrZ9TIm1Xj0vTfH9E8IbN3649amLRY_tjEuFRRc0A4bzrwRQJqiA8dWFnVjDDXyJt0McSJXz4XoaK5HqxdFQXVbxs82qiX5OYMK2TRMoBWYx7iIA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YIsx0VSnNf2yxpMcb33i3uT4XbBgMWE8oeVVpJtg8__vojsbr1UsHoPX3xnKBNpYC04eXYOxkbFV6SilS89-SE9ZA39CgTDEn1bHtPEkLCIccZlIUcw5N_-1fdlXCuMGXL4SiwovD61B60fy-NXrcD00MkTHZ-eW_1W44q9fofa4Naj5MPO7OS3QiOqFixNcBu8xWfib8kayHa0DhsB20YZIpsyZfxGo-s9P8MjoLuOuTbrH1o7EfTYqphFCpsw9vWC2wl0Bopj_YiDKq5j1u4ETmJUq0I8qP-k
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/IOT_H5Y97fCC14IF5NOYq1pztPY6DoX5mfUuRGo4aIF5OMHNS5Is1ryEBxn2brZw01C-LbN0hodSSf0dZ5cz8k8BIn0KfiJqkdNrKvBJXtHD0jGmx9wRbAKOkBl6Rr5kk3Hb4AE937HlG0t2OGJSZThh0jak2YBkHmoRgGqnLGqzdZ3fS-jiHhtavHA3NDhhZKAnKyzri85X1pTrBQ5Wa3WBagrmUgMmNFLIDIeg0uZZlHeyewU8HAXJIv43E59U4sIHqaZQGtYAnxeKuFxeVndKnksqOQB_PLjDH9OK
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/AXplKrBdLrvNGtNu6rn-9eNrdsr_m-kpBxW_9QQ3jEgev9ZG2CWEe3DoYyHh-_i1nsmsGJYfKMnPJoyBccWOc_dNDgLqo67A8-zCbUQN8KpEScsGnLP0I0aLTV7lzoRyacuvdXxrrT_D7xRMTSjBkFq8CeHpFsjFvgY8g_oNlt-efE7Vevh8KQviathmIIw-Lk8pXxr7-Ek_HMQQjDst4sXGmQr_lcBjh2OayMlbR4wTB95QUMBc5mdRRXAax6OROUWbeeuUD-QA23Tk3TTe_OQ4uoCfPVjz
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FcrA545A2fc9JgxoevjowR9u4lAUFdZKirUcYXM7M-KO1t-Foxl71LUTw1exUGldEJvPv6x5e5o5aEq739SrZR-ArGjdf7O6_gcMu7xWj--7SM2MARlAx7BFbtfp2LjKNn90iwfLrlqxW3LPQrrjISyVb3t4ZVzsGyjOxDXvc8goqd2Wz7Txlyr6g7hukldJN2x8ENYEqD4EVba8SIfjBM5vg2TpeVSXF-i1qo6MOLfS09h6X3aiPpyFCZxhNfuTJBeK1PFI6WVJ1RFE6Gk8BE2rhW8q
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